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Assaborir un bon cigar és un plaer com-
parable al tast d’un bon vi o a la 
degustació d’un bon àpat. Els experts 
parlen de paladejar el fum del cigar, que és 
on trobarem el sabor i aroma.
Un sabor dolç, agre, salat i amarg que tro-
bem matisats i envoltats per diferents cossos 
i amb diverses intensitats. Un sabor que 
canvia i que fins i tot pot variar segons 
els licors o menjar que l’acompanyi.
En el plaer de fumar un cigar també poden 
participar l’olfacte, la vista i el tacte. 

The Cigarshop, 
l’espai del fumador 

de cigars i havans a Andorra



29A Andorra, The Cigarshop és el temple del bon fumador. Un establiment amb tot 
els serveis que els bons aficionats als cigars puguin desitjar i amb un entorn 

que garanteix un producte original, en condicions òptimes de conservació. The 
Cigarshop posseeix una de les majors caves d’Europa, on podrà escollir productes 
dels millor orígens tabaquers: Cuba, República Dominicana, etc. Disposen de més 
de 420 referències de cigars havans i més de 150 labors de cigars disponibles a la 
unitat, a més de la més àmplia varietat d’especialitats en edicions limitades i servei 
d’envasat hermètic dels productes.
A The Cigarshop han escollit la zona més acollidora de la botiga, situada a la planta 
inferior, per crear l’espai on tots els amants dels cigars podran gaudir de la tranquil·
litat necessària per fumar un bon cigar i on disposar de la premsa diària i d’una 
àmplia bibliografia sobre el món del tabac.
També a la planta inferior existeix un espai per a aquelles persones que precisin 
d’un espai acollidor i privat, on poder fer petites reunions.
A més, disposen de 64 caves individuals, amb l’objectiu que els seus clients puguin 
dipositar els seus cigars el temps que necessitin, conservant·los en les mateixes 
condicions que a la cava principal.

The Cigarshop disposa de dos establi-
ments al Principat, un al Pas de la Casa 
i un altre a Andorra la Vella, que aquest 

any celebra el seu desè aniversari.


